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A L’ABRIL UNA 
BODA I FESTES MIL
Una obra de neus Francés Vañó.

6-7-8
setembre

Teatre Principal

Associacions i Entitats

6, 7 y 8 de septiembre. Una obra de Neus Francés Vañó. A l’ABril UnA BodA i 
Festes Mil. Teatro Principal. Precio entrada: 6€

preu entrada: 6€. Venda anticipada a la Llibreria Baldomero.

• Divendres, 6 de setembre. 22:00h. 
• Dissabte, 7 de setembre. 20:00h. 
• Diumenge, 8 de setembre. 18:30h.



ORQUESTRA 
DE JOVES DE 
LA PROVÍNCIA 
D’ALACANT
(OJPA)
Concert patrocinat per l’Excma. Diputació 
Provincial d’Alacant. Campanya Orquestres i 
Ensembles simfònics. Anualitat 2019.

Teatre Principal

sábado, 14 de septiembre. A las 20:00h. orqUestA de JóVenes de lA proVin-
ciA de AlicAnte. Teatro Principal. Entrada libre con invitación.

Entrada lliure amb invitació.

dissabte 
14/set. 
20:00h.



CONCERT 
D’INTERCANVI
GruP De PercuSSió i DoLçaineS  lA collA 

d’ontinyent i coLLa De DoLçaineS i TaBaLS 

el BrAÇAl de BAnyeres de MAriolA.

Teatre Principal

sábado, 21 de septiembre. A las 20:00h. concierto intercAMBio “lA collA” 
de ontinyent y “el BrAÇAl”. Teatro Principal. Entrada libre con invitación.

Entrada lliure amb invitació.

dissabte 
21/set. 
20:00h.

Associacions i Entitats

XVI 
Campanya 

de concerts 
d’intercanvi 

2019



sábado, 28 de septiembre. A las 19:00h. el ÚltiMo pÉtAlo. el MUsicAl. 
Teatro Principal.

TORNEM A 
L’ESCENARI

 El Col·legi Fundació Ribera presenta 

EL ÚLTIMO PÉTALO
 el MUsicAl

retirada d’invitacions 
al col·legi Fundació ribera

Teatre Principal

Associacions i Entitats dissabte 
28/set. 
19:00h.



PRojECCió 
dEL doCUmENTAL

pep GiMeno 

BotiFArrA, 
el cAnt de les 
Arrels

diumenge 
29/setembre 
18:30h.

domingo, 29 de septiembre. A las 18:30h.
Proyección del documental pep Gimeno 
BotiFArrA, el cant de les arrels. 
Teatro Principal. Entrada libre con invitación.

entrada lliure amb invitació.
Les butaques lliures podran ser 
ocupades pel públic en general.

entrada lliure amb invitació.
Les butaques lliures podran ser 
ocupades pel públic en general.

TEATRE
PRINCIPAL

ActiVitAts 
per A MAJors

UnclAssicAl
Un viatge musical per Berlín, París, 
Buenos Aires, Nueva York. Tangos, 
havaneres, balades i jazz que 
emocionen amb la veu del baríton 
Vicente Antequera, la trompeta de 
raúl Junquera i el piano de carlos 
Amat. Elegant i didàctic.

Patrocina: Circuit Valencià de Cultura

dissabte
5/OCtUbre 
19:30h.

TEATRE
PRINCIPAL

sábado, 5 de octubre. A las 19:30h.
Actuación musical UnclAssicAl. 
Teatro Principal. 
Entrada libre con invitación.

ActiVitAts 
per A MAJors



diumenge  
6/OCtUbre 
A les 12:00h.

IV RUTA DE 
CONTACONTES
AmB LA mANComUNiTAT 
dE L’ALCoià i EL ComTAT

Patrocina: Mancomunitat Alcoià-Comtat

sábado, 5 de octubre. A las 10:00h. iV torneo de lA FAllerA cAlAVerA. 
domingo, 6 de octubre. A las 12:00h. iV rUtA de cUentA cUentos. 

celebrem el 

9 d’octubre
dia del 
País Valencià

dissabte 
5/OCtUbre 
A partir de les 10:00h.
iV ToRNEiG dE  

LA FALLERA
CALAVERA
inscripció fins el 4 d’octubre al casal de la Joventut i a la 
Biblioteca. Esmorzar gratuït per als participants i premis 
per al 1r i 2n classificat/da.

GIMNÀS 
CASA DE 
CULTURA

ESCALES 
DEL CARRER 
LA MALENA



celebrem el 

9 d’octubre
dia del 
País Valencià

A les 8:00h.

dEs dE LA PLAçA mAjoR

EXCURSIÓ 
I ESMORZAR DE COQUES

PLAÇA DELS
PLÀTANS

A continuació. dAnses popUlArs. 
Coques i herbero. Plaça dels Plàtans

miércoles, 9 de octubre. A las 8:00h. eXCUrsIÓN. Plaça major. A les 18:00h. seU-
te!. Plaça dels Plàtans. A continuación dAnZAs popUlAres. En la misma plaza.

dimecres  
9/OCtUbre

A les 18:00h.

Acrobàcia, equilibris, moviment, 
col·laboració, subtilesa, acció, rialles, 
música, són algunes de les paraules que 
trobem per descriure aquest espectacle que 
no deixarà indiferent. Per a tota la família.

ACRoBàCiA 
míNimA presenta

SEU-TE!
espectAcle de cArrer.
Plaça dels Plàtans, avinguda de Gregori 
molina. En cas de pluja, es farà al Teatre 
Principal.

Patrocina: Excma. Diputació 
Provincial d’Alacant. Campanya de 
difusió de música i teatre 2019.



A Banyeres de mariola hi havia un tren que li deien popularment el “XitXArrA”. 
inaugurat l’any 1884, va circular fins el 1969 en què vam deixar de tenir tren. 
Enguany fa 50 Anys del tancament de la línia.

CoNFERèNCiA 

50 ANYS DEL 
TANCAMENT DE 
LA LÍNIA DEL XITXARRA

divendres 
11/OCtUbre 
20:00 h.

casa de cultura
Teatre Beneficència

Viernes, 11 de octubre. Casa de Cultura-Teatro Beneficencia. 20:00h. 
conFerenciA soBre el tren en BAnyeres de MAriolA.

recordeM lA dAtA de lA donAció per 
JAUMe i A JoFrÉ de loAysA de les Viles 
i cAstells de BAnyeres i serrellA

Entrada lliure.



El xativí  PEP GimENo “BoTiFARRA” és un d’aquests personatges que apareixen 
una vegada cada cent anys. Autèntic ídol per als amants de la música tradicional, 
els seus seguidors ja són legió, i podem dir que és un dels millors cantaors 
valencians de l’últim quart del segle XX i principi del XXi.

Acompanyat només per una guitarra, aquest espectacle serà una successió 
de jotes, fandangos, cants de batre, masurques, havaneres, malaguenyes, 
granaïnes, romanços… i tot això amanit amb les divertides explicacions, 
anècdotes i dites populars que “BoTiFARRA” coneix tan bé.

pep Gimeno “Botifarra”: veu, postisses, pandereta, canya i morter.
pere ródenas: guitarra i veu. 

LEs NiTs dEL PRiNCiPAL presenten 

PEP GIMENO
BOTIFARRA:  ÍNTIM

diumenge 
13/OCtUbre 
18:30 h.

Teatre Principal

Domingo, 13 de octubre. A las 18:30h. PeP GImeNO “bOtIfArrA”. 
Teatro Principal. Precio entrada: 4€ 

Patrocina: Circuit Valencià de Cultura.
preu entrada: 4€



• Viernes, 4 de octubre. 20:00h. 
Presentación del libro de josé Payá 
identidAd. 

• Jueves, 17 de octubre. 20:00h. 
dÍA de lAs escritorAs.

• Sábado, 9 de noviembre. 18:00h. 
Presentación del libro de irene Verdú 
AVentUrA pirAtA A lA BiBliotecA.

divendres 
4/OCtUbre 
20:00 h.
PREsENTACió dEL LLiBRE   

IDENTIDAD
de JosÉ pAyá Beltrán. 
A cura de Paloma martínez i l’autor.

dijous
17/OCtUbre 
20:00 h.

DIA DE LES 
ESCRIPTORES
Per quart any, Banyeres de mariola 
convidarà a la Biblioteca Pública 
municipal a un grup de dones i homes 
de diferents àmbits de la vida local, 
així com els lectors i lectores que ho 
desitgen, per a llegir textos d’escriptores 
que hagen triat personalment. UN CLUB 
dE LECTURA PER doNAR VisiBiLiTAT A 
LEs doNEs EsCRiPToREs.

Col·labora: Alumnes de guitarra de l’Escola 
de Música Moderna de Banyeres de Mariola.

BIBLIOTECA 
MUNICIPALdissabte 

9/NOVembre 
18:00 h.
PREsENTACió dEL LLiBRE i 
ANimACió LECToRA

AVENTURA 
PIRATA
A LA BIBLIOTECA
d’irene VerdÚ.
il·lustracions de César Barceló.



“l’electe” és una peça còmica en un acte sobre el president d’un país que el dia 
del seu discurs d’investidura, quan conversa amb un psicòleg, descobreix els 
veritables motius que l’han portat fins ací.

L’Electe està protagonitzada per dos pesos pesats de l’escena valenciana: Josep 
Manel casany i Alfred picó. juli disla s’ha encarregat de valencianitzar el text 
original de Ramón madaula.

L’HoRTA TEATRE i FoCUs
presenten

L’ELECTE
Millor espectAcle d’AdUlts A lA 
MostrA de teAtre d’Alcoi 2019. 

diumenge  
27/OCtUbre 
19:00 h.

Teatre Principal

TEATRE 
PROESSIONAL 

EN VALENCIÀ

Domingo, 27 de octubre. A las 19:00h. Teatro profesional  L’eLeCte. Teatro 
Principal. Precio entrada: 7 / 5€ (carnet joven, estudiantes, menores y jubilados).

Patrocina: Circuit Valencià de Cultura.
preu entrada: 7 / 5€ (carnet jove, estudiants, menors i jubilats)



CINE AL TEATRE PRINCIPAL

cine: 19 y 20 de octubre. 1 y 2 de noviembre. 6, 7 y 8 de diciembre.

Les pel·lícules projectades poden canviar.

preu entrada: 4,50 / 4€ (menors de 12 anys)

• Dissabte, 19 d’octubre
• Diumenge, 20 d’octubre
• Divendres, 1 de novembre
• Dissabte, 2 de novembre 

• Divendres, 6 de desembre
• Dissabte, 7 de desembre
• Diumenge, 8 de desembre

D’OCTUBRE A 
DESEMBRE



Una peça teatral de Vicent Vidal.

i actuació del 

cor Joiós dels JUBilAts de BAnyeres de MAriolA.

L’associació d’AmiCs dEL TEATRE, jUBiLATs i 
PENsioNisTEs dE BoCAiRENT presenten:

AMOR Y VASELINA

diumenge 
3/NOV. 
18:30 h.

Teatre Principal

Teatre No professional

Associacions i Entitats

Domingo, 3 de noviembre. A las 18:30h.  AmOr y VAseLINA y COr JOIÓs De 
JUbILADOs De bANyeres De mArIOLA. Teatro Principal. donativo: 5€

donatiu: 5€. a benefici de creu roja. 
Venda anticipada a la Llibreria Baldomero.

A BENEFICI DE 
LA CREU ROJA



Associacions i Entitats

El grup de danses
AiREs dE mARioLA presenta:

EL BANYERES D’ABANS
VIVèNCIES I TRADICIONS D’UN POBLE
 espectAcle Folklòric

9-10
NOVembre

• Dissabte, 9 de novembre. A les 20:00h.
• Diumenge, 10 de novembre. A les 19:00h.

sábado 9 a las 20h. y domingo 10 de noviembre a las 19h.  Espectáculo folklórico 
del Grup de danses AIres De mArIOLA. Teatro Principal.



sábado, 16 de noviembre. Teatro Principal. 19:30h. Concierto extraordinario de santa 
Cecilia de la AGrUpAció MUsicAl lA noVA.

XXiii EdiCió dEL CoNCERT 
EXTRAoRdiNARi EN HoNoR dE sANTA CECíLiA

AGRUPACIÓ 
MUSICAL LA NOVA

entrada amb invitació
Retirada d’invitacions: Papereria-Llibreria Baldomero

dissabte 
16/NOV. 
19:30 h.

Teatre Principal

Associacions i Entitats

EN hONOR A 
SANTA CECíLIA



domingo, 17 de noviembre. 18:00h. BAndA JoVen y orqUestA de cUerdA. 
sábado, 23 de noviembre. 19:30h. societAt MUsicAl BAnyeres de MAriolA.

dissabte 23/NOVembre 19:30 h.
CoNCERT EXTRAoRdiNARi EN HoNoR dE sANTA CECíLiA

SOCIETAT MUSICAL 
BANYERES DE MARIOLA
entrada amb invitació.
Retirada d’invitacions: seu de la societat, C/ Laporta, 103

TEATRE
PRINCIPAL

CoNCERT dE sANTA CECíLiA

BANDA JOVE I 
ORQUESTRA DE CORDA 
dE LA soCiETAT mUsiCAL BANyEREs dE mARioLA

diumenge 17/NOVembre 18:00 h.



Tornen amb un espectacle fresc, dinàmic i molt divertit. Quatre veus a capela, 
amb l’humor com a vehicle, fan un repàs a cançons de hui, d’ahir (i de la setmana 
que ve).

Un espectacle de música teatralitzat influenciat clarament per “Les Luthiers”, 
amb edu escartí, Gonzalo Manglano, pau Ferrer i Javi reig.

mELÒmANs presenta

SE CANTA PERO
NO SE TOCA! LIVE
pÚBlic JoVe i AdUlt

dissabte   
30/NOV. 
19:30 h.

Teatre Principal

TEATRE-MÚSICA 
PROESSIONAL 

EN CASTELLÀ

sábado, 30 de noviembre. A las 19:30h. Teatro-música profesional en castellano.
se CANtA PerO NO se tOCA! LIVe. Teatro Principal. Precio entrada: 7 / 5€.

preu entrada: 7 / 5€ (carnet jove, estudiants, menors i jubilats)



CiNEmA 

EL DIA MÉS CURT  
(ED+C) 

dissabte 
21/Des. 
18:00/19:30 h.

sábado, 21 de diciembre. sesión infantil 18:00h. sesión adultos 19:30h. 
Casa de Cultura. eL DÍA mÁs COrtO.

És un esdeveniment anual que ja se celebra amb èxit a moltes poblacions el 21 
de desembre, dia del solstici d’hivern. L’objectiu fonamental és donar a conèixer 
a tot tipus de públic el curtmetratge, a través de projeccions de cine gratuïtes.

durant 1 hora veurem curtmetratges espanyols d’allò més interessants i 
diferents. t’esperem.

• Curts infantils. A les 18:00h. • Curts per a adults. A les 19:30h.



CiNEmA, joCs PARTiCiPATiUs, XoCoLATAdA, 
músiCA i ANimACió LECToRA.

Desembre
GeNer

• Teatre Principal
• Casa de Cultura
• Biblioteca Pública 

Municipal

NADÀLIA
26, 27, 30/des.

 04/Gener

26, 27 y 30 de diciembre y 4 de enero: NADÀLIA.

• Dimecres, 26 de desembre. cineMA
• Dijous, 27 de desembre. cineMA
• Dilluns, 30 de desembre. teAtre. 

Màgic Sis presenta 

descoBrint l’illA del tresor 
Teatre Principal.18:30h.

dissabte 4/GeNer 19:00 h.
CoNCERT

LOS TRES 
REYES MAGOS
Fantasia per a narrador, cor i Banda 
simfònica que descriu la historia d’aquests 
tres personatges. La música és d’Hugo Chinesta i el text és de manuel Andrés 
Zarapico.
Narradora: mª Teresa Aragonés. Actuarà la corAl MAriolA, dirigida per 
salvador Calero i la BAndA JoVe de lA societAt MUsicAl BAnyeres de 
MAriolA, dirigida per  Teles moreno.



AGENDA
D’ACTIVITATS
•  del 6 al 22 de setembre: exposició del X concUrs de FotoGrAFiA

diGitAl de les Festes de Moros i cristiAns. Espai expositiu del teatre.
Divendres i dissabte: de 19 a 21h.
Diumenges i festius: de 11 a 13h. i de 19 a 21h.

•  dissabte, 7 de setembre: València CF Tour Un sentiMent per lA copA. 
25 aniversari de la Penya Valencianista de Banyeres de Mariola
Organitza: Penya Valencianista de Banyeres de Mariola.

•  del 21 al 29 de setembre: setMAnA de l’AlZheiMer. 
26 de setembre: Casa de Cultura, 20:00 h. col·loqui.

28 de setembre: Taula petitòria informativa en el mercat municipal i competició 
benèfica de pàdel. 
Col·labora: Club de Pàdel Banyeres de Mariola i Pàdel Indoor Banyeres.

29 de setembre: excursió solidària amb l’Alzheimer.
Col·labora: Centre excursionista Penya Roja i Creu Roja.
3 d’octubre: A la Casa de Cultura, 20:00 h. Projecció d’una pel·lícula.

•  del 12 de setembre al 25 d’octubre. BAnyeres en positiU. 

Organitza: Regidories d’Indústria i Promoció econòmica.

•  del 27 de setembre al 27 d’octubre. ii eXposició GeneAlòGicA.
Estudi sobre el llinatge dels DoMÉnecH DoMÉnecH a Banyeres de Mariola i 
pobles del voltant. Espai expositiu del teatre. 
Divendres i dissabte: de 19 a 21h.
Diumenges i festius: de 11 a 13h. i de 19 a 21h.



•  dissabte, 5 d’octubre. A partir de les 24:00h. despertÀ de l’AUrorA 
que transcorrerà pels carrers de costum.

•  dissabte, 19 d’octubre. Casa de Cultura. 20:00h. XiV edició dels preMis 
9 d’octUBre que atorga el Col·lectiu Serrella i xarrada col·loqui.

•  dijous, 31 d’octubre. Des de l’oficina de turisme al parc municipal de Vil·la 
Rosario. Inscripció prèvia. tots sAnts: contes i lleGendes Misterioses.
Organitza: Regidoria de Turisme, Regidoria de Cultura i Biblioteca Pública Municipal.

•  novembre 2019: conFerÈnciA. Casa de Cultura-Teatre Beneficència. 19:30h. 
setMAnA de lA ciÈnciA 2019. Campus d’Alcoi. Universitat Politècnica de 
València. Seu Universitària de Banyeres de Mariola.

•  dilluns 2 i dimecres 4 de desembre. Teatre Principal. 20:00h. 
AUdicions del conserVAtori MUnicipAl.

•  dimarts, 10 de desembre. Concert cor inFAntil de FUndAció riBerA. 

•  dijous, 19 de desembre. Teatre Principal. 20:00h.
concert de nAdAl del conserVAtori MUnicipAl.

•  diumenge, 22 de desembre. 
Arribada de l’eMissAri dels reis MAGs A BAnyeres de MAriolA.

AGENDA
D’ACTIVITATS
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cUltUrA
“Conjunt de coneixements que permet a algú desenvolupar el seu judici crític. 

Conjunt de maneres de vida i costums, coneixements i grau de desenvolupament 
artístic, científic, industrial, en una època, grup social, etc.” 

IDENTITAT CULTURAL
“Conjunt de valors, tradicions, símbols, creences i maneres de comportament 
que funcionen com a element cohesionador dins d’un grup social i que actuen 
com a substrat perquè els individus que ho formen puguen fonamentar el seu 

sentiment de pertinença.“

Definició de la RAE

Vols reBre lA 
proGrAMAció per e-MAil? 
enViA’ns el teU contActe A: 
cUltUrA@portAdeMAriolA.coM 

norMes del 
teAtre principAl
• La programació pot estar sotmesa a canvis que 
s’anunciaran oportunament • Si per causa de 
força major es suspén algun espectacle que ha 
tingut venda d’entrades, es tornaran els diners • 
En les entrades amb descompte, es demanarà 
l’acreditació oportuna a l’accedir al Teatre 
Principal • Les portes del Teatre s’obrin 30 minuts 
abans de començar l’espectacle o concert • Es 
prega puntualitat • No es permet menjar o beure 
dins de la sala durant les representacions teatrals 
i els concerts • Durant la representació o concert, 
es prega que desconecten els telèfons mòbils, 
alarmes de rellotge, etc • No està permès realitzar 
fotografies o gravacions si no hi ha autorització 
expressa • Quan es tracta d’una activitat de lliure 
accés en ningun cas es sobrepassarà l’aforament 
del teatre que és de 386 localitats (Llei 14/2010, 
de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana).

RESERVA
d’entrAdes
966 567 766

VENDA
d’entrAdes
Biblioteca pública 
Municipal:
d’11:00h. a 13:00h.

taquilla teatre principal
un hora abans de 
l’espectacle.

www.portademariola.comORGANITZA I PATROCINA




